
Projekt budżetu korygującego nr 7/2010: gwarancja udzielona przez Unię Euro
pejską zgodnie z postanowieniami art. 122 TFUE - pomoc finansowa dla państw 
członkowskich 

P7_TA(2010)0329 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie stanowiska Rady 
dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 7/2010 na rok budżetowy 

2010, sekcja 3 – Komisja (13476/2010 – C7-0261/2010 – 2010/2120(BUD)) 

(2012/C 50 E/13) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, oraz Traktat 
ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a, 

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich ( 1 ), 
w szczególności jego art. 37 i 38, 

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010, ostatecznie przyjęty w dniu 
17 grudnia 2009 r. ( 2 ), 

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami ( 3 ), 

— uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 7/2010 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 
przedstawiony przez Komisję dnia 12 lipca 2010 r. (COM(2010)0383), 

— uwzględniając stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 7/2010 przyjęte przez 
Radę dnia 13 września 2010 r. (13476/2010 – C7-0261/2010), 

— uwzględniając art. 75b i art. 75e Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0250/2010), 

A. mając na uwadze, że stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 7/2010 dotyczy 
niezbędnych zmian związanych z utworzeniem nowej pozycji budżetowej 01 04 01 03 dla gwarancji 
udzielanych przez Unię Europejską zgodnie z postanowieniami art. 122 ust. 2 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz, odpowiednio, nowego art. 8 0 2 po stronie dochodów, 

B. mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 7/2010 służy formalnemu wprowadzeniu tej 
korekty do budżetu na rok 2010, 

C. mając na uwadze, że Rada przyjęła swe stanowisko dnia 13 września 2010 r., 

1. przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 7/2010;
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2. zatwierdza stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 7/2010 bez poprawek 
i zobowiązuje Przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 5/2010 został ostatecznie przyjęty, 
oraz do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji. 

Zwrot podatku od wartości dodanej * 

P7_TA(2010)0330 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2008/9/WE określającą szczegółowe 
zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, 
podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę 

w innym państwie członkowskim (COM(2010)0381 – C7-0201/2010 – 2010/0205(CNS)) 

(2012/C 50 E/14) 

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2010)0381), 

— uwzględniając art. 113 TFUE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0201/2010), 

— uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 15 września 2010 r. ( 1 ), 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0247/2010), 

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji; 

2. zwraca się w związku z tym do Komisji o zmianę wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 TFUE; 

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu 
przyjętego przez Parlament; 

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne 
wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji; 

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, 
a także parlamentom narodowym.
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( 1 ) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
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